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Parlament de les Illes Balears 

DECLARACIÓ A EFECTES DE L’EXAMEN D’INCOMPATIBILITATS, A QUÈ ES 
REFEREIXEN ELS ARTICLES 8.1.2N I 22.2 DEL REGLAMENT DEL PARLAMENT DE LES 
ILLES BALEARS, A LA QUAL S’HI REFLECTEIXEN LES DADES RELATIVES A LA 
PROFESSIÓ I ALS CÀRRECS PÚBLICS QUE EXERCEIXI EL DIPUTAT O LA DIPUTADA 
QUE LA SIGNA 

1.Dades personals de qui signa la declaració

Nom Primer llinatge   Segon llinatge 

NIF 

Circumscripció electoral (marcau la que correspongui) 

Mallorca 
Menorca 
Eivissa 
Formentera 

Denominació del partit polític, la coalició, la 
federació o l’agrupació d’electors amb què 
concorregué a les eleccions la persona que 
signa la declaració 

Data de la credencial lliurada per la Junta 
Electoral de les Illes Balears

2.Motiu de la presentació d’aquesta declaració (marcau la que correspongui)

Adquisició de la condició de diputat o de diputada

Compliment del deure de comunicar qualsevol alteració a la declaració formulada a
efectes de l’examen d’incompatibilitats
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3. Activitats públiques

A) Càrrecs públics que a la data de la signatura de la present declaració exerceix la persona
signant (marcau i/o emplenau el que correspongui)

(consignau els càrrecs públics que exerciu amb el major grau de detall possible) 

No exercesc cap càrrec públic 

B) Exercici de la funció pública o acompliment de lloc de feina al servei d’una administració
pública (marcau i/o emplenau el que correspongui)

Administració pública 
(especificau l’administració a la 
qual prestau els serveis)

Tipus de relació (especificau el
tipus de relació que manteniu amb 
l’Administració)

 Situació de serveis 
especials o equivalent 
(per al cas d’activitat funcionarial, 
heu de fer constar si heu sol·licitat 
passar a la situació de serveis 
especials o equivalent) 

No tenc res a declarar pel que fa a aquest epígraf 

4. Activitats privades exercides

A) Activitats privades exercides per compte aliè per la persona que signa aquesta declaració
(marcau i/o emplenau el que correspongui)

(Naturalesa de l’activitat que 
desenvolupau)

(Denominació i NIF de l’empresa) (Objecte social de l’empresa) 

No tenc res a declarar pel que fa a aquest epígraf 
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B) Activitats privades exercides per compte propi per la persona que signa aquesta declaració
(marcau i/o emplenau el que correspongui)

(Naturalesa de l’activitat que 
desenvolupau)

(Tipus de serveis que prestau a 
l’Administració pública)

(Exercici d’activitat professional, 
artística o empresarial, distinta de 
l’anterior; especificau-la)

No tenc res a declarar pel que fa a aquest epígraf 

5. Altres dades, activitats o circumstàncies que la persona que signa la
declaració considera que s’han de tenir en compte a l’efecte de 
l’examen d’incompatibilitats (marcau i/o emplenau el que correspongui)

No tenc res a declarar pel que fa a aquest epígraf 

Nom, llinatges i signatura 

6. Declaració

Declar que les dades consignades en aquesta declaració són certes i que conec el deure 
imposat per l’article 8.1.2n del Reglament del Parlament de les Illes Balears, de fer constar les 
activitats que puguin constituir causa d’incompatibilitat, com també del deure d’observar en 
tot moment les normes sobre incompatibilitats previstes a les disposicions vigents aplicables, 
especialment a l’article 5 de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la comunitat 
autònoma de les Illes Baleares i d’altres normes concordants. 

I perquè així consti i als efectes prevists en el Reglament del Parlament de les Illes Balears, 
sign aquesta declaració a  (lloc i data). 
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